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Jubile|ní mdáles v Olešnici
Předsevzetí, Že dvacátým
majálesem skončíme,se
nenaplnilo. Naopak vstoupilijsme úspěšně do třetí

dekádyavsobotudne

2. května 2015 jsme slavili
jubilejnÍ 25' ročník.

znpNĚx BACHURA

orBŠnIcn v o. H.

-

Ně_

kolik z nás, těch starších, už
bude mít trvalou absenci, ale

zase někoiik nových tváří přibylo a to je dobre. KdyŽ jsme
uskutečnili první ročníkv roce
1990, byio obrovské nadšení,
které provázelo tehdejší dobu'

je těžko s něčímsrovnatelné.

Od roku 1945 jsme jezdili
na 1. máje do Nového Města

nad Metují a DobruŠky, a dnes
se jezdí do olešnice, není to

krásné.

Je

třeba poděkovat

vám všem, kteří jste neztratili

zájem

o

májové veselí a ne-

tr

Olešnický majáles si Wbudoval pevné postavení na kulturní scéně Orlických

To 1etošníjubilejní ?5. pokračová-ní připravil oU, pod
vedením Zdeřka Bachury m1.,
ten spolu se starostkou obce
Evou Skalickot majáles zahá-

zapomněli, kudy vede cesta
do o]eŠnice. Dík patří všem' ji1.
Pro návštěvníky byl připrakteří stá1i a stále stojí v zákulisí všech dosud konaných ven bohaty krrlturní program.
olešniclých majálesů a staŽí Po úvodu začaIa hrát excese obětavě a se zápaiem sobě

vlastním připravovat jednot:
livé ročníkytak, abychom se

za ně nemuseli stydět.
Na začátku devadesáťych let
to bylo snaŽšínež dnes' Stačilo
nám jen oznámení akce na oÚ,
dnes je zapottebí mnoho různých povolení, takŽe po organtzační stránce náročné.

lentně, bez přestávky dechová
hudba opočenka se svými sólisty, dále pak Relax Dobruška
(country), Terno (pop rock)
a Čl1e to vina? (rock), takže

návštěvníci mohli být na

\ai-

sost spokojeti, protože kaž'
dá generace si přiŠ1a na své.
V přestávkách následovalo

oieŠnice

n"are ly*oupeú

^
PUPPETS
ECHT STREET

(sdruže'ní loutkářů a''herců

z celé CR).

U příležitosti oslav 25.

ročníku majálesu byl otevřen re-

staurovaný Utzův mechanic\Í
betlém, muzeum' výstava fotografií, včetně prohlídky vnitřního areálu s jarní dekorací ZS
a MŠ,a ve 21:30 ohnostroj.
Byl to v posledních letech
nejvydařenější majáles, kde
nechybělo bohaté občerstvení,
pohoda. Nádhera Sama, pťoto-

hor.

Foto: Zdeněk Bachur

Restauraci Lovecký zámeče\
hospůdce U Anděla, občers
vení U Jungu a U Jelenoqlct
dalŠímprodejcům a samozře
mě oU olešnice, ktery to zvli

dl organizačně, bez jakýkoli
rušir,1uch

momentů.

Závěrem patří chvála cei
té partě lidí, která spolu s ni
vštěvnílty' jichž se qlstřídal
na náměstí téměř tisícovki
ÝYtváří krásné lidské setkán

neíormální kontakt pÍátel z
širokého oko]í a sousedníh
Polska. Tak ať je nám i do br

že k tomu přispěio s1unečné doucna alespoň jeden de
v roce pod Vrchmezím dobřr
počasía to je vŽdy rozhodu'
jícíčinitel. Nutno poděkovať Těšíme se opět za rok na va

kouzelné qlstoupení dětí z MŠ věrným a stálým sponzorům:
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